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लेखकाची  नोट 

 अनेक काऱाऩावनू,  दीऩस्तंबांनी (राइटशाउव) , खराळांना तटालयीर वकंटांऩावनू वालध केर ंआशे. आजच्मा  

दीऩस्तंबािी  (राइटशाउव) याखण कयणाऱमांजलऱ लीज,  यडाय  आणण  येडडमो  अवतात,जे तमांना तमांच्मा भशतलऩूणण 

काभात भदत कयतात. ऩण पाय ऩूली वाभान्म ददले आणण वभर्ऩणत दीऩस्तंबािे यषण कयणाऱमांनी अनेक जशाजांना 

बमानक खडकांना धडक देण्माऩावनू लािलर ंआशे.  

एब्फी फगेव  आणण तमािे कुटंुफ १८५३ भध्मे भेनच्मा ककनाऱमाऩावनू दयू  भदैटननकव यॉकरा ननघून आरे. नतिे 

लडीर नतथं दीऩस्तंबाऩिे याखणदाय झारे.१९ जानेलायी १८५६रा कॅप्टन फगेव आऩल्मा कुटंुफावाठी औऴधं आणण 

ददव्मावाठी तेर आणण्मावाठी दीऩस्तंबालरून फाशेय गेरे. जेव्शा ते नतथून ननघारे तेव्शा तमांनी एब्फीरा 

दीऩस्तंबािा ददला रालण्मािे काभ ददरे. ते गेल्मानंतय रगेिि एक जफयदस्त लादऱ आरे जे िाय आठलड े

िाररे.तमा काऱात एब्फी आणण नतच्मा फदशणीनी आईिी काऱजी घेतरी आणण एब्फीने दीऩस्तंबािा  ददला तेलत 

ठेलरा. 

एब्फी फगेवने जीलनबय दीऩस्तंबािा ददला तेलत ठेलण्मािे काभ केरे.आज तमांच्मा कफयीलय एक छोटावा 

दीऩस्तंब तमाय करून ठेलरा आशे.जो भॅदटननकव यॉक लय  अवरेल्मा दीऩस्तंबािा छोटा नभनुा आशे. 

एब्फीिी कशाणी दीऩस्तंबाच्मा ळूय यखलारदायाच्मा इनतशावात प्रसवद्ध आशे.  शी कशाणी एब्फीच्मा आऩल्मा 

रेखांच्मा आणण इतय ऐनतशासवक स्रोतोंच्मा आधाये सभऱारेल्मा भादशतीलय आधारयत आशे.  



एब्फीने दीऩस्तंबाच्मा णखडकीतून फाशेय ऩादशरं.  

खारच्मा खडकांलय रशयी मेत शोतमा. वभुद्रात 

एक जशाज वुयक्षषत तयंगत शोत.े 



“तुम्शी आज ळशयात जाणाय आशात का, फाफा?” 

 एब्फीने र्लिायरं.  

“शो," कॅप्टन फगेवने  उततय ददरं. 

“आईरा औऴध शलं आशे. दीऩस्तंबावाठी तरेािी 

गयज आशे.आऩल्मारा वुद्धा धान्म शलं आशे, आज 

शला िांगरी आशे. म्शणून ऩकपनरा जाणे वुयक्षषत 

अवेर”.  

“जय तुम्शी आज ऩयत मेलू ळकरा नाशी तय काम 

शोईर? एब्फीने र्लिायरं. 

“दीऩस्तंबाच्मा ददव्माकड ेकोण फघेर?”फाफा 

शवरे, “तू फघळीर, एब्फी.” 

“नाशी फाफा!” एब्फी म्शणारी. “भी त ेकाभ कधीि 

एकटीने केरं नाशी.” 

 



“तू माआधीशी ददव्माच्मा लाती काऩल्मा आशे,” 

लडीर म्शणारे. “तू ददला वाप करून तमात तरे 

वुद्धा घातरे आशे. आई आजायी अवल्माने त ेकाभ 

करू ळकणाय नाशी. आणण तुझ्मा फदशणी अजून 

छोट्मा आशेत. तुरा ददला तलेत ठेलामरा शला, 

एब्फी, ककतीतयी जशाज आऩल्मा दीऩस्तंबाच्मा 

बयोवमालय आशेत.” एब्फी,लडडरांच्मा भागे-भागे 

ऩामऱमा उतयरी.दवुया एखादा ददलव अवता तय ती 

ऩऱत गेरी अवती. ऩण आज वकाऱी नतिे ऩाम 

खूऩ जड झाल्मावायखे नतरा लाटरे. 

 



एब्फी आणण फाफा वभुद्राच्मा ककनाऱमालय गेरे. 

तमांिी छोटी नाल, ऩकपनिी दोयी ओढरी.  

कॅप्टन फगेव नालेत फवरे. तमांनी लल्शी उिरल्मा 

आणण ऩकपन ककनाऱमाऩावून दयू ननघून गेरी. 

“दीऩस्तंबािा ददला तलेत ठेल, एब्फी!” नतिे लडीर म्शणारे. 

“भी ऩूणण प्रमतन कयेन, फाफा”एब्फी भोठ्माने म्शणारी. ऩण 

शला उरट्मा ददळेने लाशत शोती. एब्फीिे ळब्द लडडरांऩमतं 

ऩोशिरे नाशी. एब्फीने ऩकपनरा वभुद्रातून जातांना 

ऩादशरं.ती खूऩ दयू अवरेरा भॅदटननकव द्लीऩ फघू ळकत 

शोती.  



नतरा भादशत शोतं की नतिे फाफा एक िांगरे नार्लक 

शोत.े त ेऩालवात नाल िारलू ळकत शोत.े त े

धुक्मातऩण नाल िारलू ळकत शोत.े ऩण जय आज 

शला ऩयत लाशू रागरी तय त ेआज भॅदटननकव यॉकरा 

ऩयत मेलू ळकरे नवत.े छोटी नालेवाठी वभुद्राच्मा 

राटा खूऩ उंि अवतात. भग एब्फीरा दीऩस्तंबािी 

काऱजी घ्मामरा शली शोती. एब्फीने लय फनघतरं. 

दोन्शी दीऩस्तंबािे भनोये आकाळाच्मा वभान उंिीलय 

आशेत अवं लाटत शोतं. 

 



नतच्मा कुटंुफािे दगडांनी तमाय केरेरे घय 

दोन सभनायांच्मा भध्मे शोते. एब्फीच्मा 

कोंफडमांिे खुयाड ेइथून थोड ेरांफ शोत.े  

एब्फी आऩल्मा कोंफडमांना खामरा घारामरा 

गेरी.नतने भक्मािे दाणे जसभनीलय पेकरे. 

बुकेल्मा कोंफडमा धालत नतच्माजलऱ आल्मा.  



एब्फी एका दगडालय फवरी आणण कोंफडमाकड ेफघत 

यादशरी. “आता ऐका, शोऩ, ऩेळन्व, िॅरयटी,” ती 

म्शणारी. “दाणे एलढ्मा रलकय खाऊ नका कायण 

आता जास्त भका नाशी. ऩण फाफा रलकयि अजून 

भका घेलून मेतीर.” एब्फी वलाव वोडत म्शणारी. 

“भरा आळा आशे की त ेआज वंध्माकाऱ ऩमतं घयी 

मेतीर.भरा एकटीरा दीऩस्तंबाच्मा ददव्मािी काऱजी 

घेण्मात थोडी बीती लाटत आशे.”  भग ऩेळेंवने 

एब्फीच्मा फुटालय िोि भायरी. शोऩने आऩरं डोकं 

शरलरं. िॅरयटीने आऩरे ऩंख पडपडलरे. तमांना फघून 

एब्फी शवरी. “तुम्शा नतघांना फघून भरा नेशभीि छान 

लाटतं.  



भग एब्फी घयी आरी.  

एस्थयने  दयलाजा उघडरा. 

“फाफा कधी ऩयत मेतीर?” नतने र्लिायरं. 

"आज दऩुायी,” एब्फी म्शणारी.. 

“ऩण भधल्मा काऱात जय लादऱ आरं तय काम 

शोईर?” भशराने र्लिायर.ं "चितंा  करू नको,”  एब्फी 

ने आऩल्मा फदशणींना म्शटर.ं “फाफा जेलढ्मा रलकय 

ळक्म शोईर तलेढ्मा रलकय  ऩयत मेतीर. तुम्शी 

दोघी ऩऱत कोंफडमांच्मा खुयाडातून अंडी घेलून मा. 

आई कळी आशे?” एब्फीने आऩरी फशीण सरडारा 

र्लिायर.ं “आई खूऩ आजायी आशे, ती उठू ळकत 

नाशी.” सरडा म्शणारी. “फयं झारं आज फाफा गेरे, 

आईरा औऴध ऩादशजे आशे. आणण आऩल्मा जलऱिे 

धान्म वंऩरे आशे.” “तय भग आऩल्मारा अचधक 

वालध यादशरा शलं.”एब्फी म्शणारी. “ “जय अजून 

एक लादऱ आरं तय फाफा आज ऩयत नाशी मेणाय. 

आऩल्मारा थोड ंकभी-कभी खामरा ऩादशजे.” 



 तमा दऩुायी, एब्फीने भशरारा ऩत्र सरशण्माव भदत 

केरी. एस्थयने यात्रीच्मा स्लमंऩाकात सरडारा भदत 

केरी. वगळमांनी सभऱून आईिी काऱजी घेतरी. 

 फाशेय आकाळ काऱ झारं. शलेभुऱे राटा वपेद 

ददवू रागल्मा. दशलाळमातरे अजून लादऱ मेणाय 

शोत.े एब्फीने आऩरा कोट घातरा. नतरा 

दीऩस्तंबातरा ददला रालामिा शोता. 



एब्फी  दीऩस्तंबाच्मा ऩामऱमा िढरी. ती फाशेय 

फघण्मावाठी थोडमालेऱ लय थांफरी. राटा, भोठ-

भोठ्मा ऩशाडावायख्मा शोतमा. शलेभुऱे णखडकीतून 

ऩाऊव जोयात मेत शोता. आता  भॅदटननकव िा 

द्र्लऩ ददवत नव्शता. नतरा भादशत शोतं की आज 

फाफा ऩयत मेलू ळकणाय नाशी.एब्फी घाफयरी. जय 

नतिा बाऊ फेंजी घयी अवता तय फयं झारं अवतं. 

ऩण तो भावे ऩकडण्मावाठी खूऩ दयू गेरा शोता. 

जय नतने दीऩस्तंबािा ददला रालू ळकरी नाशी तय 

काम शोईर? 



एब्फीने काडऩेेटी उिररी, नतिे शात काऩत शोत.े 

नतने एक काडी ओढरी ऩण ती ननवटून गेरी. 

नतने अजून एक काडी ओढरी.काडी 

ऩेटरी.एब्फीने काडी आधी ददव्माच्मा लातीरा 

रालरी,लात ऩेटरी. प्रकाळ फघून एब्फीरा छान 

लाटरं.एक-एक करून नतने वगऱे ददले रालरे. 

भग ती दवुऱमा दीऩस्तंबाच्मा भनोऱमात गेरी. 

नतने त ेददले ऩण रालरे. दयू वभुद्रात एका 

जशाजाने दीऩस्तंबािा ददला ऩदशरा. भग त े

जशाज बमानक अळा खडकांऩावून दयू गेरं. 



तमा यात्री जोयात शला वुटरी.एब्फी झोऩू ळकरी 

नाशी.ती ऩयत ऩयत प्रकाळाच्मा फाफतीत र्लिाय 

कयत शोती. जय त ेददले र्लझरे तय काम 

शोईर? भग एखाद्मा जशाजारा दघुणटनेरा तोंड 

द्मालं रागरं अवतं. एब्फी अंथरुणातून उठरी. 

नतने आऩरा कोट घातरा. ती दीऩस्तंबाच्मा 

ऩामऱमा िढरी. ती ऩयत आरी शे खूऩ िांगरं 

झारं दीऩस्तंबाच्मा णखडक्मांलय फपण  जभरं 

शोतं. तमाभुऱे प्रकाळ ददवत नव्शता. यात्रबय 

एब्फी खारी-लय िढत–उतयत शोती. नतने 

णखडक्मांलय जभा झारेरा फपण  काढरा. नतने 

प्रतमेक ददला फनघतरा. एकऩण ददला र्लझरा 

नव्शता.. 



वकाऱ झारी,लायं अजूनशी जोयात लाशत शोतं.  

भॅदटननकव यॉकच्मा जलऱ उंि राटा मेत 

शोतमा.एब्फीने एक-एक करून ददले र्लझलरे. भग 

नतने प्रतमेक ददला तऩावरा. नतने प्रतमेक ददला 

वाप केरा. भग नतने ददव्मात अजून टेर 

घातरे. भग ती नाष्टा कयामरा गेरी. आणण 

ळेलटी ती अंथरुणालय ऩडरी. 

एक आठलडमाऩमतं लायं आणण ऩाऊव गयजत 

शोता. काशी काऱावाठी कुटंुफांरा दीऩस्तंबाच्मा 

भजफूत सभनाय भध्मे जाऊन याशलं रागरं. 

एका वकाऱी दयलाज्माच्मा खारी ऩाणी लाशू 

रागरं. “भाझ्मा कोंफडमा” एब्फी ओयडरी. 

तमांिी अंघोऱ शोईर. 

. 



"फाशेय जालू नको,” सरडा म्शणारी, “तू ऩण लाशून 

जाळीर.”एब्फीने एक टोऩरी घेतरी. “भी योज यात्री 

फाशेय जात,े”ती म्शणारी. “भी अजून ऩमतं ऩाण्मात 

लाशून गेरे नाशी.” नतने दयलाजा उघडरा. खोरीत ऩाणी 

ऩडत शोत.ं एब्फी ऩालवात ऩऱारी.ती कोंफडमाच्मा 

खुयाडाकड ेधालरी. नतने िॅरयटीरा आऩल्मा काखेत 

ऩकडरं.भग नतने शोऩ आणण िॅरयटीरा टोऩरीत 

ढकरर.ं तवे्शा नतने अजून एका भोठ्मा राटेिा आलाज 

ऐकरा. राटेिा आलाज एक येल्लेवायखा मेत शोता. 

 



 भग एब्फी  टॉलयकड ेऩऱारी.  

"दयलाजा  उघडा!” ती ओयडरी. सरडाने 

दयलाजा उघडरा. एब्फी आत ऩऱारी. 

“अग फघ!” भशरा यडू रागरी. “नतथं 

फघ! वभुद्र आत मेत आशे!” 

ऊंि राटा  भॅदटननकव यॉकच्मा लय आल्मा. तमांनी कोंफडमांिे 

खुयाड ेऩूणणऩणे नष्ट केरे. भुरीनी धक्का देलून दाय फंद केरं. 

भग राटांनी दयलाज्मालय धक्के भायरे.  

एब्फीरा दीऩस्तंब शरत आशे अवं लाटरं. एब्फीराशी काऩयं  

बयरं शोतं. नतने मोग्म लेऱी दयलाजा फंद केरा शोता.   



योज फपण  नाशीतय ऩाऊव ऩडत शोता. एब्फीरा 

लाटे तमाने थांफाले. ती लाऱमाभुऱे थकून गेरी 

शोती. ती राटांभुऱे थकरी शोती. ती 

दीऩस्तंबाच्मा ऩामऱमा िढून िढून थकरी शोती. 

 आणण ती अंडी खाऊन खाऊन थकरी शोती. खाण्मावाठी 

पक्त अंडीि यादशरी शोती. आणण एब्फीरा तमािा उफग 

आरा शोता. 



भग एका वकाऱी, राटा रशान 

रशान शोलू रागल्मा. आकाळशी एलढं 

काऱे नव्शत.े लाऱमािा लेगशी कभी 

झारा शोता. एक ददलव वंध्माकाऱी 

भुरींनी फाशेय एक आलाज ऐकरा. 

त ेतमांिे लडीर शोत.े भुरी वाभान उिरामरा 

धालल्मा. आईवाठी औऴधे शोती. दीऩस्तंबाच्मा 

ददव्मांवाठी तरे शोत.े टऩार शोत ेआणण धान्मशी शोतं. 

आणण एब्फीच्मा कोंफडमावाठी भका शोता. 



“भरा तुझी पाय काऱजी शोती,” लडीर म्शणारे. 

“योज यात्री दीऩस्तंबािा ददला फघत शोतो. आणण 

योज भी ददला जऱतांना फनघतरा. तवे्शा भरा 

कऱरं की तू ठीक-ठाक आशेव.” 

एब्फी शवरी. “भी दीऩस्तंबािा ददला तलेत 

ठेलरा फाफा” 

वभाप्त 




